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Agenda 

1. Opening 

2. Post  

3. Mededelingen  

4. Vaststellen notulen 20 september  

5. Actielijst  

6. Vaststellen agenda  

7. Bezetting P.C. Hoofthuis 

8. Truienboot (bijlage: vergaderstuk)  

9. Sluiting 

 1 

1. Opening 
       Valkenburg opent de vergadering om 10.42. 2 

2. Post 
De post wordt besproken. 3 

3. Mededelingen 
Dijkman is afwezig. Zantman wil graag de bezetting bespreken en of de Raad hier iets mee 4 

zou moeten gaan doen. Zantman vindt persoonlijk de eisen die gesteld worden heel redelijk. 5 

Zolang er niets beschadigd wordt, is Zantman persoonlijk niet tegen het protest. Zij vindt het 6 

lastig om hier afstand van te nemen en vindt dan ook het liefst een middenweg. Voorbergen 7 

geeft aan dat de Raad wel kan beslissen om het eens te zijn met de inhoud en niet met de manier 8 

waarop geprotesteerd wordt. Tiel vindt het jammer dat deze dag is gekozen, omdat er onder 9 

meer een buluitreiking was gepland op het P.C. Hoofthuis. Valkenburg vindt het ook een optie 10 

om niets te doen als Raad. Zantman vindt het belangrijk om als Raad wel iets te doen, omdat zij 11 

tot op bepaalde hoogte ook tot de “bestuurders” behoren waardoor de protesteerders en hun 12 

aanhang juist het gevoel van hebben niet gehoord te worden. Zantman wil daarom de eisen 13 

 
 

 
Notulen PV 28 september 2018 

Aanwezig Tjibbe Valkenburg, Nuria Zantman, Nuala Vlogman, Thirza Tiel, Roeland Voorbergen en Loekie van Dinther 

Afwezig Claire Dijkman 

Gast n.v.t. 

Notulist Quinty de Nobel 



 

Pagina 2 ~ 3 

doorlopen en nagaan wat de Raad wel en niet onderstreept. De bezetting moet los getrokken 14 

worden van de eisen. Zantman stelt voor contact op te nemen met Folia of een Facebook post te 15 

plaatsen. Voorbergen wil het liefst dit laatste doen, dan zal Folia het waarschijnlijk wel 16 

overnemen. Valkenburg wil het liefst alleen aan Folia laten weten. Zantman vindt beiden een 17 

beter idee. Tiel stelt voor om nu vast te leggen wat de Raad wil zeggen. 18 

4. Vaststellen notulen 20 september 
Van Dinther sluit aan bij de vergadering. De notulen van 20 september worden vastgesteld. 19 

5. Actielijst 
De actielijst wordt besproken en bijgewerkt.  20 

6. Vaststellen agenda 
Er wordt een punt toegevoegd aan de agenda over de bezetting van het P.C. Hoofthuis.  21 

7. Bezetting P.C. Hoofthuis 
Zantman praat Van Dinther bij over wat er eerder gezegd is. Van Dinther geeft aan het niet 22 

eens te zijn met bezetting en het eigenlijk vrij schandalig te vinden. De bezetters protesteren 23 

voor beter onderwijs, maar door deze actie wordt het onderwijs verstoord. Ze moeten naar Den 24 

Haag gaan voor dit soort acties. Zantman is het hier niet mee eens. Deze studenten zijn boos en 25 

proberen nu in ieder geval iets. Persoonlijk vindt zij het in ieder geval goed dat er iets gebeurt. 26 

Van Dinther vindt dat dit vooral afleid van WO in Actie en de mars. Hier zijn Voorbergen en Tiel 27 

het wel mee eens. Zantman stelt voor een middenweg te vinden, door te zeggen met welke eisen 28 

zij het eens zijn en vervolgens in te gaan op de manier. 29 

Valkenburg stelt voor eerst te stemmen over of de FSR zich over de bezetting gaat 30 

uitspreken. De stemming is aangenomen. De FSR gaat zich er dus over uitspreken, maar er moet 31 

nog een goede manier gevonden worden. Er wordt besloten dat de PV vandaag zal eindigen om 32 

11.45. Voor 12 uur moet er een statement worden uitgebracht. 33 

8. Truien 
Iedereen stemt in met het truienvoorstel van Tiel. 34 

9. Sluiting 
Valkenburg sluit de vergadering. De overige agendapunten worden vandaag niet meer 35 

besproken. 36 

Besluiten 

180907-01 Van Dinther is aangesteld als vertrouwenspersoon van de FSR FGw 2018 – 37 

2019. 38 
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180907-02 Valkenburg is aangesteld als penningmeester van de FSR FGw 2018 – 2019. 39 

180907-03 Van Dinther is aangesteld als coördinator van FinHu en OER. 40 

180907-04 Dijkman is aangesteld als coördinator van CoStu en BMD. 41 

180907-05  Tiel is aangesteld als coördinator van BaMa. 42 

180907-06 Het DB van de FSR FGw 2018 – 2019 is aangesteld. 43 

180907-07 De sollicitatiecommissie voor de functie van raadsassistent is aangesteld. 44 

180907-08 Zantman zal deelnemen aan de sollicitatiecommissies voor een student-lid 45 

COH en GSH. 46 

Actielijst 

180629-01  De raadsleden stellen gezamenlijk een lijst op met onderwerpen waarover de 47 

FSR FGw een mening wil uiten voordat de CSR-afgevaardigde hierover stemt 48 

in de CSR. 49 

180731-01  Valkenburg en Zantman spreken nogmaals over de taakverdeling van 50 

voorzitter en vicevoorzitter.  51 

180830-02 BMD bespreekt bij de vergadering  het studentenstatuut wanneer dit af is. 52 

180830-04 Kwaliteitsafspraken: er wordt komende maand een startnotitie opgesteld. De 53 

CSR wordt hierbij betrokken. Het standpunt is dat de verdeling per hoofd 54 

gaat, maar de discussie is ook waar het geld naartoe gaat. De FSR gaat zich 55 

hiermee bemoeien. FinHu kijkt naar de kwaliteitsafspraken. 56 

180914-03 Voorbergen vraagt of degenen die in BMD zitten de bijlage kunnen lezen over 57 

het CSR reglement en opmerkingen willen maken.  58 

180914-05 De kwaliteitsafspraken worden besproken in FinHu. 59 

180920-03 In de werkgroep BMD wordt er gesproken over diversiteit en de CSR.  60 

180920-06 De TAQT training over de OER moet een training voor gevorderden zijn en 61 

zich meer richten op geschillen. De TAQT trainers moeten hierover gemaild 62 

worden.  63 

Pro memori 

180914-01 Bij communicatie dient de AS altijd in de cc geplaatst te worden. 64 

180914-02 Brieven dienen op de Google Drive geplaatst worden, zodat andere 65 

Raadsleden commentaar kunnen leveren. 66 

180914-03 Valkenburg vraagt of Voorbergen in de update wil zetten wanneer hij tijdens 67 

de FSR het een stemt, maar de CSR uiteindelijk iets anders besluit. 68 
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